
عدد خاص بالذكرى 
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من   شهداء   وجرحى   الحرس   يف   االعــــــــــتداء  االرهابي  على   مسجد  دار الرئاسة
   2رقيب   عصام   على   هادي

   3رقيب   سلطان   عبداهلل   جهالن
   4جندي   عنتر   محمد   مسعود
   5جندي   جبر   احمد   السمين

   6جندي   محمد   حسين   مجحز
   7جندي   حمزة   على   قصيلة
   8جندي   وليد   محمد   حزام

   9جندي   اكرم   الفقية
اسماء   الجرحي   من   طياري   الرئاسة   اثناء  

 االعتداء   على   جامع   النهدين   
   1عقيد   عبدالرحمن   طه   اسماعيل
   2عقيد   فوزى   صالح   احمد   المطري

   3عقيد   عبدالرقيب   احمد   احمد   الجعدبي
   4عقيد   نضال   محمد   الزيدي
   5مقدم   نبيل   احمد   رزق   الدرة

   6مقدم   مامون   اسكندر   سيف   الوجيه
   7نقيب   فراص   محمد   على   منيف

   8على   مهدي   العبيدي

   9سمير   سعد   عيسى
   10هاني   عبدالعزيز   العضلي

   11عبداهلل   احمد   عطية

اسماء   الجرحي   من   الحرس   الخاص   اثناء  
 االعتداء   على   الجامع  +  مواجهات   حدة   

   1مساعد   احمد   على   النزيلي
   2جندي   هارون   محمد   الكحالني
   3مساعد   احمد   مصالح   العامري

   4رقيب   1يحي   عبدالرزاق
   5رقيب   1احمد   قايد   المرادي

   6مساعد   احمد   السلمي   
   7رقيب   1على   على   المدربة
   8رقيب   1عبداهلل   على   عامر

   9مساعد   يحي   محد   يحي
   10رقيب   1يحي   صالح   حسين
   11رقيب   1احمد   محمد   التام

   12جندي   محمد   محمد   الفتيني
   13عريف   احمد   فرحان   المسوري

   14رقيب   عالد   عبداهلل   الواحدي
   15رقيب   1العزي   محمد   اليفاعي

   16مساعد   احسن   على   سيلة
   17مساعد   محمد   احمد   حازب

   18رقيب   2نبيل   على   سعد   بدير
   19رقيب   1صالح   سعد   جهموس

   20عريف   يحي   محمد   النجار
   21رقيب   1عبداهلل   صالح   القاسمي

   22مساعد   1عبد   اهلل   سعد  
 الموسمي

   23رقيب   1محد   على   جعدان
   24ج��ن��دي   حنين   ص��ال��ح  

 الذيفاني
   25رق��ي��ب   2ب���الل   محمد  

 الذرحاني
   26رقيب   1عبدالقادر   سعد  

 الموشكي
   27متعاقد   ياسر   احمد   احمد  

 حزام
   28ب / ث   عبده   قاسم   العطفي
   29رقيب   حسن   احمد   احمد

   30مساعد   احمد   احمد   حسين  
 النوبي

   31رق��ي��ب   1   اح��م��د   على  
 النصيري

1   حميد   حسن      32رق��ي��ب   
 الجالل

   33ج��ن��دي   تيسير   محمد  
 العوسجي

   34مساعد   1الرحيبي   احمد
   35رقيب   1ضيف   اهلل   هادي  

 القدمي
   36عريق   ناصر   محمد   حسين  

 السرو
   37رق��ي��ب   2خ��ال��د   ص��ال��ح  

 الموسمي
   38م��س��اع��د   ع��ب��دال��واح��د  

 السياغي
   39ع��ام��ل   ع��ب��داهلل   محمد  

 ميسرة
   40مغسلة   احمد   احمد   الفضلي
   41رقيب   1على   يحي   منبه

   42مساعد   على   ناصر   الزكري
   43رق��ي��ب   1خ��ال��د   ع��ب��داهلل  

 عبدان
   44جندي   وسام   على   العنسي
   45رقيب   1حافظ   راشد   شداد
   46جندي   على   احمد   عنبور


